
 

Uchwała nr 9/2021 

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia metodyki oraz kryteriów wyboru projektu w trybie 

pozakonkursowym dla działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia.   

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 uchwala co następuje: 

§1 

Zatwierdza się metodykę oraz kryteria wyboru projektu w trybie pozakonkursowym (dotyczy projektu 
w zakresie rozwoju cyfrowego JST) dla działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 stanowiące 
załączniki nr 1 i 2.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

na lata 2014 – 2020 

Jacek Żalek 

 

  



 

UZASADNIENIE 

W odpowiedzi na skutki sytuacji kryzysowej związanej ze stanem pandemii COVID-19 ogłoszonym 11 
marca 2020 r.  przez Światową Organizację Zdrowia, przyjęto ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej 
skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność (REACT-EU). Rozporządzenie ustanawia zasady i przepisy wykonawcze 
dotyczące zasobów dodatkowych zapewnionych jako wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności 
oraz terytoriom Europy („REACT-EU”) w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. 
 
Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach POPC realizowane będą działania mające na celu 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19. Wsparcie w zakresie 
projektu dotyczącego rozwoju cyfrowego JST będzie ukierunkowane m.in. na poprawę: dostępności 
narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), poziomu kompetencji niezbędnych do 
świadczenia elektronicznych usług publicznych przez szerokie spektrum podmiotów, w tym 
administracyjnych, oświatowych, opiekuńczych, a także podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa. 
 
Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Komitet Monitorujący 
rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru operacji. 

W związku z powyższym wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V. Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU odbywa się na 
podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POPC. 
 
Wybór projektu do dofinansowania w działaniu 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia, prowadzony jest w trybie pozakonkursowym.  


